
La Var$ovia, un veritabil

campionat mondial neoficial

ÎNVINGĂTOR, 
SABRERUL ROMÂN 
ALEXANDRU NILCA

Cea de-a 16-a ediție a tradi
ționalului concurs internațional 
individual de sabie de la Var
șovia s-a încheiat cu o remarca
bilă victorie a sportivului român 
Alexandru Nilca. La întrecerile 
acestei competiții, considerată 
un veritabil campionat mondial 
neoficial al sabrerilor, au fost 
prezenți 87 de sportivi din 9 
țări : Bulgaria, R.D.G., R.F.G„ 
Franța, Italia, România, Unga
ria, U.R.S.S., Polonia. Con
cursul a fost presărat cu sur
prize, dintre finaliști lipsind 
deținătorul titlului mondial, Pal 
Gerevich (Ungaria), precum și 
italianul Michelle Maffei, unul 
dintre favoriți. In finală, Ale
xandru Nilca a obținut patru 
victorii, la cunoscuții sabreri 
Viktor Krovopuskov, campionul 
olimpic de la Montreal, Imre 
Gedovari, Peter Marot și Mihail 
Burțev, pierzînd un singur a- 
salt, la Gyorg Nebald. Iată 
clasamentul finalei : 1. Alexan
dru Nilca (România) 4 v, X 
Viktor Krovopuskov (U.R.SJS.) 
3 v, X Imre Gedovari (Unga
ria) 3 v, 4. Gyorg Nebald (Un
garia) 3 v, 5. Mihail Burțev 
(U.R.S.S.) 2 v, 6. Peter Marot 
(Ungaria) 0 v.

★
La concursul internațional 

feminin de floretă de la Gop
pingen, încheiat cu victoria 
scrimerei sovietice Elena Belo
va (5 v), reprezentanta României, 
Suzana Ardeleanu, s-a clasat pe 
locul 5, la egalitate de victorii 
(2) cu floretistele Katarina Rac- 
zova (Cehoslovacia) și Ildiko 
Rejtă (Ungaria). Pe locul se
cund, florețista Brigitte Latrille 
(Franța) — 4 v, ultima în fi
nală fiind sovietica Olga Knea- 
zeva — 0 v.

CE MAI FAC FRAȚII CUȚOV?
« SIMION pregătește o revanșă, iar CALISTRAT — 

examenul de stat

Si—lion (stingă) și Calistrat Cuțov — două zimbete optimiste
„Ce mai fac frații Cuțov 7 

Sint In formă 7
Iată întrebări pe care și le 

pun iubitorii sportului cu mă
nuși din țara noastră în preaj
ma marilor competiții de box. 
Și nu o fac de azi, de ieri, ci 
de zece ani ! De un deceniu 
numele Cuțov figurează pe lis
ta celor mai buni pugiliști ro
mâni, ocupind locuri de frunte 
și în clasamentele internațio
nale. De un deceniu ne-am o- 
bișnurt sâ legăm succesele pu- 
gilistice și de numele lor. Iar 
ei, mai intîi Calistrat și apoi 
Simion, au strălucit de multe 
ori acolo sus, in „careul ma
gic", cucerind, in lupte de ca
re ne vom aminti multă vreme, 
titluri de campioni ai Europei, 
medalii la Jocurile Olimpice 
sau la campionatele mondiale.

— Ce mai fac — acum — 
frații Cuțov 7 Sint in formă 7 
— se întreabă, in preajma 
„Centurii de aur- de la Bucu
rești și a campionatelor mon
diale de la Belgrad, Iubitorii 
boxului. Și cine ar fi putut să 
răspundă mai bine decît Simion 
și Calistrat 7
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„Cupa României" la handbal feminin

ÎN DERBYUL SEMIFINALELOR,
CONFECȚIA —RAPID 11-11!

La Deva și Brașov au început 
luni după-amiază întrecerile 
grupelor semifinale ale „Cupei 
României** la handbal feminin. 
Citeva amănunte din desfășu
rarea întîlnirilor primei runde.

DEVA, 27 (prin telefon). In 
deschiderea reuniunii formația 
bucureșteană Progresul a între
cut fără probleme echipa Uni
versitatea Cluj-Napoca : 19—13 
(10—8). Construindu-și cu aten
ție atacurile și acționînd cu 
clarviziune în apărare. Progre
sul șl-a impus jocul In fața 
studentelor. Antrenorul Univer
sității, Tlberiu Rusu, acuza lip
sa din formație a jucătoarelor 
Ana Mihălțan și Rodica Perșa, 
accidentate.

Au marcat : Popa 7. Mihoc 
4, Ștefan 3, Hargel X Mamiaca 
2 șl Bănută 1 — pentru Pro
gresul, Damian 8, Pasc 4 si 
Tkaciue 1 — pentru Universi
tatea. Bun arbitrajul cuplului 
buzoian C. Căpățină — Gh. Ml- 
halașcu.

în cel de al doilea meci al 
serii Universitatea Timișoara a 
ciștlgat în fața divizionarei B 
Știința Bacău cu 13—10 (6—6). 
Campioanele au reușit să se

I-arr) găsit pe cei doi cam
pioni în sala de antrenament 
de la Dinamo. Primul cu care 
am stat de vorbă a fost Simion. 
Nu e ușor să-1... descoși. Fos
tul campion european e mai 
mult omul faptelor decît al 
vorbelor. încercăm să-l provo
căm la discuție cu o întrebare 
la care ne Eișteptăm să răs
pundă altfel decît cu „da“ sau 
„nu' :

— Cum te simți după... dușul 
rece din decembrie 7 — l-am 
amintit de înfrîngerea suferită 
in fața lui Carol Hajnal, tn 
gala de selecție pentru turneul 
efectuat de echipa României In 
S.U.A

— Bine că m-ați cruțat cu a- 
ceastă întrebare atunci. Acum, 
mi-a trecut. Ce-a fost, a fost. 
E bun și un semnal de alarmă. 
De ani de zile nu mai pierdu
sem un meci acasă. Dacă mă 
gîndesc bine, de prin 1970, 1971, 
de pe vremea junioratului. A- 
junsesem să cred că eu nu pot

Petre HENȚ

(Continuare in pag. 2—3)

ULTIMA RUNDA SE DISPUTA MIINE

desprindă doar In ultimele 4 mi
nute de joc ! Au Înscris : Luțaș 
6, Marcov X Popa X Ștefano- 
vicl 2 și Popăilă 1 — pentru 
Universitatea, Vleru 4, Ama- 
randei 4, Flore» 1 și Văcara 1 
— pentru Știința. Au arbitrat 
bine Gh. Lungu (Brașov) și D. 
Purică (Ploiești).

L GAVRJLESCU

în Divizia A de fotbal

ETAPA S-A TERMINAT, 
COMENTARIILE CONTINUĂ.

„GHEATA DE AUR* - NICI UN ȘUT LA EOARTAIÎI
Ni s-a părut că Dlnamo alerga 

duminică nu numai prin ceata 
stadionului din Bacău, ei șl 
prin ceața propriilor slăbiciuni. 
Cu toate că bucureștenil 
și-au revenit tn oarecare mă
sură în a doua parte a me
ciului, totuși jocul echipei 
a fost departe de pretenții, de
parte de ceea ce trebuie să În
semne Dinamo pentru fotbalul 
românesc șl reprezentativa tării. 
E drept, au lipsit Dinu, Tălnar, 
Ștefan (toți trei accidentați) Șl 
G. Sandu (bolnav), dar asta nu 
schimbă prea mult datele proble
mei, pentru că, In etapa de de
but a returului, mulți dintre dl- 
namovlștd s-au comportat sub

STEAUA (Șl NU NUMAI EA) IN CĂUTAREA 
PUNCHERULUI"...VI

Ceea ce vom scrie, in rindurile 
care urmează, nu e o mare nou
tate. Din nefericire. Pentru că 
subiectul „omul de șoc", „omul 
de gol“, ,, spărgătorul de fron
turi" sau cum vrem să-i mai 
spunem a fost mereu evocat șt, 
din păcate, își păstrează o actuali
tate tot mai pregnantă în fotbalul 
nostru. Lipsesc, în mal toate for
mațiile divizionare A. vîrfurile 
de atac puternice și decise, șuteri 
de temut, jucători capabili să in
ch ele cu îndrăzneală, cu mult 
spirit de inițiativă, combinațiile 
plecate de la compartimentele 
din spate, de la constructorii de 
joc. Așa ceva i-a lipsit — în mod 
parcă mal evident ca ortcînd — 
duminică echipei Steaua. Zeci șl 
zed de baloane s-au irosit pen

„CUPA DE CRISTAL* A EVIDENȚIAT... 
FRAGILITATEA ATLETISMULUI NOSTRU

Se poate spune că, în linii 
mari, sezonul competițiilor a- 
tletice pe teren acoperit consti
tuie un fel de uvertură a celui 
in aer liber, care are o durată 
mai lungă și programează mal 
multe concursuri, de tot felul,

BRAȘOV, 27 (prin telefon). 
Spectatorii prezenți In Sala 
sporturilor au asistat la un joc 
plăcut, programat in debutul 
reuniunii. In care jucătoarele 
de la Constructorul Baia Mare 
au învins net Universitatea Iași 
— 21—14 (10—7), in special da
torită hotăriril cu care au actio- 

(Continuare in pag. a 4-a)

așteptări. De pildă, Augustin (ca 
șl Ion Marin, care l-a înlocuit) 
a „înotat- zadarnic pe terenul 
băcăuan, Lucuță a fost ușor de
pășit șl de Chltaru, dar șl de., 
fundașul Pruteanu (mal ales tn 
prima repriză), iar Dragnea (șl 
apoi Ghițâ) au fost improvizații 
pe extrema dreaptă. Du du Geor
gescu, șuter prin excelentă, nu 
a avut mingi (Vrlnceanu a pre
ferat să tragă el la poartă), fi
ind nevoit să alerge pe tot te
renul. E drept. Lunca și, după 
accidentarea acestuia, Cărpuci, 
au fost umbra sa. Dar a nu șuta 
nici măcar o dată la poartă, tn 
90 de minute, este incompatibil 
cu „Gheata de aur“...

tru că tocmai dnd se impunea 
șutul sau pătrunderea decisă spre 
poarta adversă se mal făcea un 
dribling, se mal dădea o pasă...

Steaua trebuie să încerce cu 
tot curajul pe tinăml Jucător A- 
drian Ionescu, singurul care se 
apropie ca profil, ca stil, de o- 
bltgațiile vîrfului de atac, din tot 
ce au la dispoziție acum an
trenorii Em. Jenei și C. Crelni- 
ceanu. Ceva-ceva din caracteris
ticile unul asemenea jucător am 
văzut dincolo, la F.C. Bihor, la 
Florescu. Ce păcat că atacantul 
orădean a avut atîtea „scurt-clr- 
culte" în activitatea sa ! StaUira, 
forța, combativitatea lui îl reco-

(Continuare in pag. 2—3)

pentru toate categoriile de 
atleți. Desfășurîndu-se tn plină 
„campanie** pregătitoare a star
turilor în aer liber, întrecerile 
„indoor** au, Înainte de toate, 
tocmai menirea de a pregăti, 
la un nivel ridicat, evoluțiile

din vară ale atleți- 
lor, de a le asigura 
o bază solidă a ca
pacității de efort a 
■organismului. De a- 
cea ele nici nu sint 
privite, ca un scop 
în sine, chiar dacă 
sezonul de sală 

'programează și el 
dispute pentru de
semnarea campio
nilor, la juniori și 
seniori, și chiar în
treceri pentru titlu
rile continentale, 
alături de alte nu
meroase competiții 
cu caracter inter
național.

Tudorel Vasile, una din „excepțiile" acestui 
sezon de concursuri în sală.

In această sl-
tuație apare lim-
pede că desfășura-
rea concursurilor
de sală constl-
tuie teste prl-

Din cauza condiflîîor

meteorologice

CAMPIONATELE 
DE SCHI ALPIN 
VOR AVEA LOC 

ÎN BUCEGI

Aurel Albert, un tinăr schior 
dornic de afirmare

Campionatele naționale de 
schi alpin pentru seniori au fost 
mutate, în ultimul moment, din 
Postăvar în Bncegi. Această 
situație âr fi putut fi evitată 
dacă federația de specialitate 
nu permitea amînarea întrece
rilor ce trebuiau să se desfă
șoare la sfîrșitul săptămlnll 
trecute în Poiana Brașov, unda 
era zăpadă din belșug. Au fost 
suficiente însă două, trei zile 
cu temperaturi ridicate pentru 
ca cea mai importantă dispută 
internă a schiorilor noștri al
pini sâ fie serios perturbată. 
Așadar, locul de desfășurare • 
fost stabilit pe valea lui Carp 
din Bucegi. Programul cuprinde 
numai probele de slalom special 
și uriaș. Cursa de coborîre a 
fost amînată și va avea loc o- 
dată cu primul concurs repu
blican ce se va disputa spra 
sfîrșitul lui martie, după Bal-

(Continuare in pag. 2—3)

A FOST INAUGURATĂ
NOUA SALĂ DE SPORT

DE LA ARAD
ARAD, 27 (Agerpres). — Luni, 

la Arad, a fost inaugurată noua 
sală polivalentă de sport a mu
nicipiului de pe Mureș, modernă 
bază sportivă cu o capacitate da 
2 000 de locuri.
Cu acest prilej, a avut loc un 

mare spectacol cultural-artistic, 
susținut de cunoscute ansambluri 
și formații muzical-coregrafica 
din județul Arad și un program 
de demonstrații sportive, la care 
au participat componente ale lo
tului olimpic de gimnastică al 
României și peste 300 de tinere 
și tineri reprezentînd mișcarea 
sportivă din școlile și liceele 
Aradului.

vind nivelul de dezvoltare a 
calităților fizice de bază, rezul
tatele înregistrate de atleți ară- 
tînd cu destulă fidelitate însăși 
calitatea și cantitatea muncii 
desfășurate în pregătirea de 
iarnă. „Cupa de cristal", alături 
de celelalte competiții ale atle
tismului nostru, a reflectat ni
velul acestei pregătiri a sporti
vilor fruntași în anul 1978, an 
al „europenelor" de la Praga, 
aflat la jumătatea ciclului o- 
limpic. Comparîndu-se rezul
tatele obținute în sala de la 
„23 August" cu cele înregistra
te în alți ani și, mai ales, cu 
cele obținute chiar în acest se
zon de fruntașii atletismului 
din alte țări, se poate constata 
o râmînere în urmă a sportivi
lor noștri, îngrijorătoare tocmai 
prin prisma importantelor o- 
biectlve care stau, in acest an. 
în fața atletismului românesc.

Aceste rezultate, modeste sau 
chiar foarte modeste în ansam
blul lor, evidențiază că volumul 
de muncă al atleților noștri

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare în pag. • (Htf



AL 33 LEA CAMPIONAT DE POLO SE VA REZUMA
TOT LA DISPUTA RAPID - DINAMO ?

Voința Cluj-Napoca, un posibil „arbitru11 al acestui duel...
Cel de al 33-lea campionat de polo al țării începe 

miercuri 1 martie cu întrecerile echipelor din pri
ma serie a Diviziei A, practic cele șase formații an
gajate direct în lupta pentru titlu. Primele trei tu
ruri ale noii ediții se vor desfășura pînă la 15 mai, 
urmînd ca ultimul tur și turneul final să se încheie 
în Juna octombrie.

Ce așteaptă iubitorii acestui sport de la noul cam
pionat ? în primul rîhd o dispută loială, de o ca
litate superioară celor precedente, o adevărată în
trecere între cei mai buni jucători pentru un loc in 
echipa națională. Să nu uităm că în acest an prima 
reprezentativă a țării va fi prezentă la ©el de al

3-lea campionat âl lumii, iar selecționata de juniori 
își va măsura forțele cu cele mai bune echipe dfe 
pe continent. Sint d>uă competiții de amploare, în 
oare polo-ul românesc va trebui să confirme locul 
rv de la ultima ediție a J.O., ca și titlul mondial 
universitar. ~

In perspectivă, un nou duel între Rapid, dețină
toarea titlului, și Dinamo, principala sa rivală 1 
Poate că da, poate că nu. Nu ar fi exclus ca în 
înverșunata lor dispută să apară și un „arbitru" 
cu pretenții mai mari — Voința Cluj-Napoca, echipă 
cu un lot mai puternic și mai matur decît în anii 
trecuți.

CELE ȘASE PARTICIPANTE
RAPID BUCUREȘTI. Fiorin Slavei 

(27 ani, Î.84 m, 137 ori internațio
nal) ; Pavel Mureșan (35 - 1,82 m
— 1) ; Mihai Simion (19 — 1,87 m) ;
Bogdan Bartolomeu (27 — 1,85 m) ; 
luliu Olac (29 — 1,80 m — 38 — 1 gol 
pentru echipa reprezentativă) ; Florin 
Teodor (28 - 1,82 m - 1) î Gabriel 
Arsene (23 - 1,79 m) ; Valeria Țăra- 
nu (34 — 1,82 m - 35 - 3) ; Gheor
ghe llie (22 - 1,85 m) ; Adrian 
Schervan (22 - 1,88 m - 87 - 29) ; 
Badea Băjenaru (32 — 1,71 m) ; Fio
rin Bădinici (28 — 1,87 m) ; Cornel 
Rusu (34 - 1,79 m - 216 - 164) J 
Râzvan Mustață (27 — 1,77 m) ;
Gheorghe Stoenescu (19 — 1,84 m) ; 
Nicolae Andreescu (20 — 1,78 m) ; 
llie Slavei (26 - 1,77 m - 120 - 86); 
Emil Tschiltsche (20 - 1,81 m) ; Cor
nel Chivăran (21 - 1,75 m) ; Cristian 
Spirea (20 - 1,82 m) ; Leonard Gu- 
meniuc (20 - 1,75 m). Antrenor :
Constantin Vasiliu.

DINAMO BUCUREȘTI. Doru Spînu 
(23 — 1,81 m - 52) ; Gheorghe Po
pescu (20 - 1,90 m) ; Adrian Mun
teanu (23 - 1,78 m - 8) ; Radu Mi- 
rea (24 - 1,84 m - 22 - 2) ; Adrian 
Nas tas iu (27 — 1,88 m — 151 — 105); 
Dinu Popescu (29 — 1,78 m — 173 — 
158) ; Șerban Popescu (20 —'1,90 m) ; 
Liviu Răducanu (24 — 1,80 m — 110
- 47) ; Viorel Rus (26 - 1,82 m -
156 — 100) ; George Gaiță (24 —
1,81 m) ; Kalman Szerzo (23 — 1,86 
m) ; Victor Boga (21 — 1,79 m) ; 
Emil Fărcuță (22 — 1,80 m) ; Doru 
Ciobăniuc (19 — 1,81 m) ; Gheorghe 
Ștefănescu (18 — 1,82 m). Antrenor : 
Anatol Grințescu.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA. Stelian 
Scurei (30 — 1,93 m — 16) ; Horia 
loanete (28 — 1,81 m) ; Ladislau Ol- 
pretean (22 - 1,92 m) ; Ladislau 
Sebok (22 — 1,81 m) ; Ckiudiu Rusu 
(29-1,81 m - 135 - 102) ; Radu 
Rusu (26 — 1,75 m) ; Andrei Szilagy 
(31 - 1,70 m) ; loan Pop (26 - 1,79 
m) ; Eugen Pop (28—1,81 m) ; La
dislau Szucs (21 — 1,69 m) ; Csongor
Gyarfaș (22 - 1,82 m - 5) ; Florin
Dezmierean (18 - 1,86 m) ; Dorin 
Colceriu (19 — 1,76 m) ; Ernest O<-
pretean (19 — 1,79 m) ; Florin Bea
(17 — 1,85 m) ; Sorin Munteanu (22
- 1,90 m) ; Mihai Andreican (17 — 
1,81 m). Antrenor : Arcadie Sorkadi.

PROGRESUL BUCUREȘTI. Mihai Tu
dor (20 - 1,92 m) ; Victor Stancu 
(26 — 1,90 m — 2) ; Bogdan Crețu 
(17 — 1,80 m) ; Bogdan Goiiav (24

— 1,92 m) ; Eugen Ion eseu (19 —

1,83 (n) î Alexandru Munteanu (29 - 
136 m) ; Mihai Popescu (32 — 1,79 
m - 56 — 6) ; Virgil Pieșca (25 - 
1,79 m) ; Constantin Manea (25 — 
130 m) ; Gheorghe Ion (24 — 1,76 
m) ; Dumitru Teodorescu (25 — 1,79 
m) ; Adrian lonescu (26 — 1,78 m) ; 
Vladimir Moraru (31 — 1,81 m) ; Cor
nel Chiuaru (20 — 1,92 m) ; Viorel 
Florincescu (19 - 1,77 m) ; Constantin 
Cdvrentos (20 — 1,80 m) ; Radu Co- 
cora (25 — 1,87 m). Antrenor : Teo
dor Angelescu.

CRIȘUL ORADEA. Aureliu Zabu (28 
- 1,85 m) ; Mihai Rada (18 - 1,82 
m) ; Radu Arabagiu (23 — 1,87 m) ; 
Petru Ret (24 - 1,82 m) ;
Cornel Gordan (20 — 1,86 m) ; 
Francisc Darnici (22 — 1,79 m) ; 
Ivan Fejer (23 — 1,86 m — 7) ; Zol- 
tan Orban (21 - 1,85 m) ; La jos

------------  Programul

Hegyesi (20 — 1,93 m) ; Frandsc Kiss 
(18 — 1,84 m) ; Adalbert Boros (21 
- 1,80 m) ; Dorin Costreș (19 — 1,86 
m). Antrenor : Nicolae Rujinschi.

C.N.U. Lucian Țândâreanu (24 — 
139 m) ; Alexandru Petrescu (27 - 
1,92 m) ; Cristian Păun (26 — 1,77 
m) ; Liviu Pleșca (24 — 1,89 m) j 
Ion Pascu (28 — 1,81 m) ; Alexe 
Preda (24 - 1,82 m) : Manea Popes
cu (24 - 1,84 m) ; Slobodan Gheor- 
ghevici (23 — 1,83 m) ; Radu Filipes- 
cu (23 — 1,84 m) ; Dumitru Pave- 
lescu (19 - 132 m) ; Mircea Ceama 
(20 — 1,80 m) ; Ion Colan (25 — 
1,84 m) ; Dan Frincu (27 — 1,79 m — 
35 — 11) ; loan Luca (19 — 1,81 m) ; 
Florin Dumitrache (18 — 1,79 m) ; 
Dinu Nicolau (21 — 1,77 m) ; Șerban 
Angelescu (21 — 1,79 m). Antrenor : 
Gheorghe Zamfîrescu.

competifiei ----------
Rapid București — Crișul Ora-TURUL L Etapa I, 1 martie :

dea ; Dinamo București — C.N.U. ; Progresul București — Vo
ința Cluj-Napoca ;

Etapa a U-a, 9 martie : C-N.U. — Crișul Oradea ; Rapid Bucu
rești — Voința Cluj-Napoca ; Dinamo București — Progresul 
București ;

Etapa a in-a, 12 martie : Voința Cluj-Napoca — C.N.U. ; Pro
gresul București — Rapid București ; Crișul Oradea — Dinamo 
București ;

Etapa a iV-a, 16 martie : Crișul Oradea — Voința Cluj-Napo
ca ; C.N.U. — Progresul București ; Rapid București — Dinamo 
București.

Etapa a V-a, 19 martie : C.N.U. — Rapid București ; Dinamo 
București — Voința Cluj-Napoca ; Crișul Oradea — Progresul 
București.

TURUL II (turneu), 22—26 martie, la Cluj-Napoca ;
TURUL III (turneu), 10—14 mai, la București ;
TURUL IV, 17 septembrie — 1 octombrie.
TURNEUL FINAL : turui 6—8 octombrie ; returul 13—15 oc

tombrie.
întrecerile seriei a U-a din Divizia A se vor desfășura tot în 

4 tururi, începînd din 28 mai.
32 TITLURI

DE CAMPIOANA

I.L.S.A. Timișoara : 1946,
1947, 1948, 1949, 1950 și 1951.

Steaua : 1952, 1953, 1934, 1955,
1956

Dinamo București: 1957, 1958.
1959, 1960. 1961, 1962, 1963, 1964.
1965, 1966. 1967, 1968, 1969, 1970,
1971, 1973 Șl 1974

Rapid București : 1972, 1975, 
1976 și 1977

BREVIAR
Cele mai tinere echipe : Cri

șul Oradea (medie 21,4 ani) șl 
Dinamo București (medie 22 
ani) ;

Cea mai vîrstnicâ echipă : 
Rapid București (medie 25,3 
ani) ;

Cea mai ridicată medie de 
înălțime ; Crișul Oradea 1,84 
m :

Cele mai scăzute medii de 
înălțime : Rapid București 130 
m și Voința Cluj-Napoca 1,80 
m.

$

CE MAI FAC FRAȚII CUȚOV?
(Urmare din pag. I)

fi învins acasă. Și iată că s-a 
putut. Nu-i mai puțin adevărat, 
însă, că Hajnal m-a prins în 
meciul acela aproape nepregă
tit.

— Cum nepregătit ? Nu știai 
că vei boxa în gala de selec
ție ?

— Ba da, știam. Dar, deh... 
Ca omul după nuntă. Mă căsă
torisem cu puțin timp înainte 
și cam neglijasem antrenamen
tele. Și apoi, nu v-am spus ? 
Obișnuit să ciștig meciurile u- 
șor, credeam că sînt de departe 
cel mai bun...

— Și acum (i-ai schimbat a- 
ceastă părere ?

— Nu ! Cred în continuare 
că sînt cel mai bun, dacă mă 
antrenez conștiincios, așa cum 
trebuie și cum am făcut-o pînă 
nu demult.

— Și noi vrem să credem a- 
celași lucru, numai că acum va 
trebui să ne-o dovedești !

— Tocmai . pentru asta mă 
pregătesc cu îndirjire. Am câș
tigat desiul de ușor recentul 
turneu de la Brăila, dar nu pot 
Să spun că am avut adversari 
dificili. Hajnal a lipsit. Ne vom 
afla, însă, în aceeași categorie, 
curînd, la „Centura de aur". 
Cel mai bun dintre noi doi va 
merge la campionatele mondia
le de la Belgrad și sper că eu 
voi fi acela. Am o... socoteală 
cu campionatele astea mondiale. 
Cu patru ani în urmă, la Ha
vana, am obținut medalia de 
argint și noi, Cuțovii, nu am 
fost niciodată mulțumiți cu lo
cul doi... Și, pe urmă, dacă mă 
gindesc bine, s-ar putea să fie 
ultimul meu campionat mon
dial. Vine o vîrstă cînd... Peste 
vreo două luni, la 7, mai, adi
că în prima zi a „mondialelor" 
de la Belgrad, voi împlini 26 
de ani. Asta înseamnă că la vi
itoarea ediție, peste patru ani, 
voi avea... cam cit are Calistrat 
acum. Și el...

— ...Se gîndește la retra
gere ?

— Intrebați-1 pe el ! Hei, Ca
listrat ! Vino puțin. Pe mine 
mă scuzați. Mai am treabă cu

sacii ăștia. Și dacă scrieți ceva 
despre mine, vă rog să spuneți 
că după „dușul rece din de
cembrie" nu am fost necăjit 
fiindcă nu am mai mers în 
America ; înfrângerea, însă, m-a 
durut

în timp ce se îndrepta spre 
noi, Calistrat spune :

— S-a pus pe treaba, băia
tul ! Pînă acum a cam domni
t-o. Știți cum e_ Pînă nu ai pe 
unul, cum se spune, in coasta 
ta, să 
niștit, 
iei 
ia 
eu 
Pe

nu te lase să dormi li
te cam lași pe tinjală. O 
ușurelul. I-am spus eu : 

fi avut un Paul Dobres- 
categoria lui... Vedea el 

dracul mai demult Acum îl 
are pe Carol Hajnal. Trage 
iete, muncește, dacă vrei 
rămii In frunte...

— Dar tu ?
— Eu mă pregătesc să 

loc tineretului. încă nu m-am 
hotărît să renunț la activitatea 
competițională, dar voi partici
pa doar la întreceri mai puțin 
Importante. Știți, am intrat în... 
ultima repriză la I.E.F.S. și mă 
pregătesc pentru examenul de 
stat Și apoi, ce să fac ? Să 
lupt cu Simion pentru un loc 
în echipa națională ? Nu vedeți 
că a urcat la categoria mea ?

„Ce mai fac frații Cuțov ?“ 
Bine. Simion se pregătește pen
tru „Centura de aur" și cam
pionatele mondiale, iar Calis
trat pentru examenul de stat 
la I.E.F.S. Le dorim succes !

*

cu 
să
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După o absență 
mai îndelungată, 
constănțeanul Mar
cel Chiamil, an
trenat de I Jsias 
lonescu (Chimpex), 
fi-a făcut o fru
moasă reintrare 
competițională. El 
s-a clasat pe pri
mul loc la cat. 
cocoș cu un rezul
tat de 235 kg.

Foto : Peter 
SCHLOSSER — 

Timișoara
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cîte am înțeles (dacă g 
înțeles bine), respecți- g 
consilii județene (mai

înainte. Nu ă

și finalistele
ițele Arad, Bihor,
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„ROCADE11 INCORECTE
Finala de șah a „Dacia- 

dei" (categoria peste 19 ani), 
disputată la Alexandria, a 
constituit, așa cum arătam 
în cronica noastră, o reuși
tă. Organizatorii, avînd ex
periența competițiilor șahis- 
te de amploare (aici a avut 
loc finala campionatului na
țional feminin și a aceluia 
de junioare), au asigurat în
trecerii un cadru propice, ea 
a fost onorată de asistența 
unor cadre tehnice cu înaltă 
calificare și de prezența a 
doi maeștri inter
naționali, care s-au 
aflat în mijlocul
participanților, au analizat 
cu ei poziții și partide, i-au 
sfătuit cum să se pregă
tească în viitor. Ar mai fi 
de adăugat că în sala Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Alexandria a domnit o at
mosferă specifică turneelor 
de șah, s-a jucat cu ceasuri 
de control, majoritatea 
concurenților și-au notat 
partidele pe fișe, nelipsind 
nici atît de spectaculoasele... 
crize de timp.

Din păcate, succesul in
contestabil al acestei com
petiții de mare rezonanță în 
șahul de masă românesc a 
fost parțial umbrit de o se
rie de deficiențe care n-au 
aparținut nici organizatori
lor și nici celor care s-au 
întrecut, corect, cavalerește, 
în fața tablelor de șah. ju
dețele Ialomița și Vaslui, de 
pildă, nu și-au trimis repre
zentanții la Alexandria, iar

_____  acestor gj 
absențe rămînînd, 

deocamdată, necunoscute.
Dar dacă toate acestea 

pot fi încorporate, cu oareca
re îngăduință, în Categoria 
^neglijențelor", în schimb 
tentativa de a trimite la fi
nală jucători legitimați și 
clasificați, cum au încercat 
sâ facă organe responsa
bile (!) din județele Praho
va, Constanța și Argeș, in
tră de acum în perimetrul 
incorectitudinii. Tentativa a 
fost descoperită, competiția 
păstrîndu-și caracterul pur, 
în spiritul căruia a fost — 
dealtfel — concepută.

Este regretabil, insă, că — 
în goană după succese faci
le — se întîmplă asemenea 
lucruri, încălcîndu-se nu 
numai regulamentul unei în
treceri, dar și — mult mai 
grav — normele eticii spor
tive.

Valeriu CHIOSE

TINERILOR BOBERI, PiRTIE LIBERĂ PENTRU
Prezența boberilor din R.D. 

Germană la ediția a n-a a con
cursului internațional de bob 
«Trofeul Carpați- a fost bineve
nită din mai multe puncte de 
vedere, unul dintre ele fiind și 
acela că a permis aprecierea va
lorii — în compania unor parte
neri redutabili — a celor mai 
buni practicanți români ai aces
tui sport. Prin această prismă și 
chiar ținind seama de anumite 
condiții favorabile oaspeților 
(număr mare de coborîri de an
trenament, bogată experiență in
ternațională, calitate superioară 
a materialului de concurs, în 
special a patinelor etc), întrece
rea desfășurată pe pista din Si
naia a demonstrat clar că bobul 
românesc bate pasul pe loc, că 
nici unul din boberi nu are va
loare internațională șl că singu
rul mijloc de progres este pro

movarea și Încurajarea cu în
drăzneală a tineretului. Spunînd 
tineret, ne referim la Mihai 
Secui, Paul Neagu, Constantin 
Iancu, Alexandru Pandrea care 
sînt, mai mult sau maț puțin, 
consaerați ca piloți, dar mai cu 
seamă la elevii școlii naționale 
de pilotaj, Ja cei 25 de tineri ve- 
niți din Brașov, București, Cîm- 
pina, Sinaia, Petroșani și Zăr- 
nești (ultimele două centre sînt 
prezente pentru prima dată In 
«lumea" bobului), la alții care ar 
trebui atrași și instruiți în nu
măr mai mare decît pînă acum 
și la un nivel calitativ mai ridi
cat.

Viitorul acestora trebuie, însă, 
consolidat prin măsuri ferme, 
concrete, esențială fiind, de pil
dă, și asigurarea unui număr 
mult mai mare de coborîri de 
antrenament și nu doar două sau

în întrecerile halterofililor de la Timișoara

TINERETUL
Se pare că repetatele direc

tive, dar și critici ale federa
ției noastre de haltere au avut, 
în acest an, ecou în rîndul an
trenorilor și al sportivilor. Ne 
referim, desigur, la activitatea 
intensă pe care aceștia trebuie 
să o desfășoare în timpul ier
nii, pentru ca la primul concurs

DIVIZIA B LA VOLEI

S-A IMPUS AUTORITAR
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Sîmbătă și duminică. în cam
pionatul Diviziei B de volei 
s-au desfășurat partidele etapei 
a 12-a (turul III). Iată cîteva 
rezultate : Relonul Săvinești 
— C.S.U. Galați 0—3, C.S.U. Pi
tești — „1 Noiembrie" Sibiu 
3—2, Foresta Arad — Metalul 
Hunedoara 3—1, Electroputere 
Craiova — C.S. Rm. Vîlcea 
3—1, Pdtrolul Ploiești — Dina
mo Brăila 3—0, C.S.U. Sucea
va — Terom Iași 3—0. Calcula
torul Buc. — C.F.R. Buc. 0—3,

Electra Buc. — Grivița Roșie 
Buc. 1—3, la masculin ; I.T. 
Buc. — Voința Craiova 3—0, 
Corvinul Deva — Constructo
rul Arad 3—1, Dacia Pitești — 
Chimia Tr. Măgurele 2—3, O- 
limpia Oră dea — Mondiala Sa
tu Mare 3—0, Universitatea 
Cluj-Napoca — C.S.U. Tg. Mu
reș 3—0, Confecția Buc. — Con
fecția Brăila 3—2, Spartac Buc. 
— Medicina Buc. 2—3, C.P.B. — 
Flacăra roșie Buc. 2—3, la fe
minin.

al arjului rezultatele să se si
tueze la nivelul cerințelor. In 
campionatul pe echipe al senio
rilor (tur) desfășurat la Timi
șoara, spre deosebire de între
cerile similare din alți ani, a- 
cum, la început de sezon com- 
petițional, rezultatele au fost 
mar bune la toate categoriile 
și dovadă sint firește și cele 4 
recorduri naționale la seniori 
și unul de juniori.

în primul rînd, trebuie să-1 
evidențiem pe Vasile Groapă 
(Steaua), care după ce anul 
trecut, în noiembrie, a depășit 
la Balcaniadă 3 recorduri ale 
țării la categoria semigrea, a- 
cum a corectat alte trei la ca
tegoria Imediat superioară 
(grea-ușoară, 100 kg), cu toate 
că a fost cu cel puțin 7—8 ki
lograme sub limita maximă 
prevăzută de regulament. Re
zultatele lui V. Groapă sînt va
loroase : 340 kg la total, 152,5 
kg la „smuls" și 187,5 kg la 
„aruncat". Dar tînărul V. Groa
pă are posibilități cu mult mai

mari. Să sperăm că viitoarele 
concursuri vor consemna în con
tinuare alte recorduri ale spor
tivului stelist acum in vîrstă de 
nici 23 de ani !

Excelent este și recordul rea
lizat de un alt tînăr Petre Du
mitru (Chimpex), pînă mai ieri 
junior, care cu 147,5 kg lâ cate
goria mijlocie (smuls) a obținut 
un rezultat de valoare interna
țională. Nu trebuie trecute cu 
vederea nici rezultatele junio
rului St. Csata, ale altor tineri 
ca S. Klimov, M. Chiamil, I. 
Turc etc.

Iată, deci, că etapa campio
natului, desfășurată la Timi
șoara, a dovedit că atunci cînd 
se muncește cu seriozitate în 
timpul iernii rezultatele bune 
nu se lasă așteptate. Este ade
vărat că de 
fruntași am 
mult, de la 
Dociu, Marin 
fan Kreicik ș.a.

la unii sportivi 
fi așteptat mai 

Ion Buta, Virgil 
Parapancea, Ște-
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CHIMBA OPTICA ANTBENORI1ORI I (Urmare din pag. 1)
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dintre cei mai siguri titulari, 
•cordîndu-l-se șanse chiar și 
pentru obținerea unei medalii 
la C.E. în meciul oficial cu un 
alt junior, Marian Tocea (tot 
de 16 ani și tot de la C. S. S. 
Olimpia Craiova, dar elev al 
antrenorului V. Fintină), antre
norii selecționeri au constatat, 
cu surprindere, că există chiar 
în rîndul boxerilor români un 
sportiv capabil să-1 Învingă. 
Rezistent, ambițios și destul 
de bun cunoscător al principa
lelor procedee tehnice de atac, 
M. Tocea a schimbat optica an
trenorilor. S-au mai remarcat : 
Ștefan Imre (Voința Brăila), 
Mihai Niculescu (Olimpia Buc.), 
Vasile Gîrgavu (Steaua), Ion 
Joița (Electroputere Craiova), 
Daniel Radu (Olimpia Buc.).

La sfîrșitul întrecerilor a fost 
alcătuit următorul Iot, în ordi
nea categoriilor : D. Schiopu și 
L Moise, D. Radu, FI. Țîrcov- 
nicn, T. Cercel, C. Ghindăoanu, 
D. Vîlcu și M. Niculescu, Șt. 
Imre și FI. ~ 
gavu și A. 
M. Pascal, 
raș.

Ungureanu, V. Gir- 
Tsmail, M. Tocea și 
I. Joița, M. Grigo-

Mihai TRANCA
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LESCU

URBIS

1. Rapid 30 27 3 2450-2005 57
2. IEFS-Lic. 2 30 24 6 2570-2163 54
3. Polit. Buc. 30 18 12 2215-1969 46
4. Crișul 30 17 13 2125-1978 47
5. ,,U“ Cluj-N. 30 19 11 2197-2007 46
6. Mobila 28 16 12 2361-2207 44
7. Olimpia 28 16 12 2038-1907 44
8. Progresul 30 13 17 2083-2144 43
9. Univ. Timiș. 30 12 18 2223-2368 42Î0. Voința Bv. 30 10 20 2258-2401 40

11. CSS PI. 30 4 26 1898-2624 34
12. CSU Galați 30 2 28 1864-2489 32

• Rezultate din Divizia B :
Co-MASCULIN :

merțul Tg. Mureș 84—57 (41— 
33), Voința Timișoara — Car- 
pați București 59-—75 (28—27),
C. S.Ș. Universitatea Craiova —
A.S.A. Bacău 125—73 (57—30),
Știința Ploiești — Politehnica 
București 90—93 (36—53), _U“ 
II Cluj-Napoca •— Constructo
rul Arad 59—86 (43—39), P.T.T. 
— Letea Bacău 73—72 (30—35), 
Automatica București — C.S.Ș. 
Mediaș 99—68 (49—37), Electrica 
Fieni — C.S.U. Pitești 100—62 
(51—37) ; FEMININ : Construc
torul Arad — Comerțul Tg. 
Mureș 59—57 (31—33), P.T.T. — 
Carpați Sf. Gheorghe 84—56 
(41—33), Stirex Bistrița — Uni
versitatea Craiova 78—52 (39— 
26), Corespondenți : C. Creta.
D. Moraru-SIivna, St. Gur
gui, A. Cristu, M. Radu, I. To
ma, N. Străjan, Elisabeta Cio- 
răscu.

CAMPIONATELE DE SCHI
(Urmare din pag. I)

caniadă. Programul campionate
lor naționale de schi alpin pen
tru seniori va fi următorul : 
miercuri, slalom special, in 
două manșe, pe un traseu mar
cat in jurul cabanei de la Cota 
1508 , joi, slalom uriaș, pe va
lea lui Carp.

La întreceri vor fi prezenți 
.cei mai buni schiori alpini ai 
țării, între care Dan Cristea, 
Gheorghe Vulpe, loan Cavași, 
Gheorghe Bucur, Aurel Albert, 
Virgil Brenci, Nicolae Stinghe, 
loan Bobiț, Minodora Muntea- 
nu, Aurelia Nițu, Maria Axinte 
ș.a.

E-SALA
INTERNATIONALE 

„CUPA DUNĂRII"
“*» Cam- 
t 4e te- 

Dună- 
'ederația 
f, s-au 
►Tezul-

1697 p, 3. Manko Pavol_ OK3TPV 
1631 p ; juniori : 1.
Serghei UB5UDM 1719 p, 
Laszlo Weiss HA3NU 1016 p, 
3. Budisteanu Mihai 1015 
TRANSMITERE VITEZĂ — se
niori : 1.
1375,5 p,
UA3VCA
Pavol 
pocki 
cenco 
sudin

Rogacenco
2.

p.

Zelenov Stanislav
2. Rsenko Anatoli 

1199,1 p, 3. Manko 
1129,1 p ; juniori : 1. Ko- 
Vlado 966,2 p, 
Serghei 905,2 
Galici 793,1 p.

2. Roga- 
p, 3. Sam-

3. Sam-
i 2538 p.
— se-

,Cupa Dunării"
de radioamatori

LZ1BP

a revenit 
din 
din 

România, Bulga- 
Polo-

>, 
echipei 
U.R.S.S., urmată de cele 
Cehoslovacia, ~ 
ria, Iugoslavia, Ungaria, 
nia și R. F. Germania.

mandă pentru lupta fără mena
jamente cu apărătorii adverși din 
ultima linie. A dovedit șl dumi
nică aceste calități. Dar, cum 
spuneam, promisiuiiiJe Iul 
rescu s-au năruit plnă acum de 
atitea ori și așa de repede incit 
creditul lui a scăzut simțitor. Nu 
avem, deci, motive să semnăm 
o nouă poliță ! Lăsăm Insă un 
colț de speranță și de așteptare 
pentru „nr. 10“ de la F.C. Bihor. 
Poate o vedea, In ceasul al 12- 
lea, ce pirtie largă de lansare are 
in față...

Flo-

Orăștie, Gălan este, însă, un pro
dus sută la sută al Corvinului, 
fiind — cu șase ani în urmă — 
căpitanul echipei Grupului școlar 
siderurgic Hunedoara, campioana 
școlilor profesionale, antrenată de 
Dumitru Pătrașcu, cel care avea 
Să-i crească apoi și pe Nicșa, 
Petcu, Klein, Albu.

Tot duminică, același meci de 
la Hunedoara ne-a oferit și un alt 
subiect de discuție : Econo mu. 
Foarte rar se intimplă în Divizia 
A ca un jucător intrat pe teren 
in repriza secundă să fie scos 
după cîteva minute și înlocuit cu 
altul. Șt. Coidum și R. Vlad l-au 
trimis pe Econom u în teren cu 
speranța că acesta va reuși să 
ordoneze într-o oarecare măsură 
jocul echipei sale. Dar jucătorul 
care în unele meciuri a fost vi
oara intîi a formației F. C. Cor- 
vinul n-a făcut nimic altceva de
cât să faulteze, să dea pase gre
șite, să protesteze. Exasperîn- 
du-și antrenorii, Economu a fost 
poftit la vestiare in minutul 75 ! 
Iar acel semnificativ „Să-ți fie 
rușine, Economiile !“, rostit as
pru de un spectator la ieșirea sa 
din joc, a fost, credem n?i, mai 
mult decât un... cartonaș roșu 
arătat de cei 10 000 de iubitori ai 
fotbalului prezenți în tribunele 
stadionului.
ORGANIZAREA Șl... DEZ
ORGANIZAREA JOCULUI 

IN APĂRARE
Da, F.C. Argeș a primit pri

mul gol in partida de la lași 
prea repede (min. 4) ! Dar 
asta nu trebuia să constituie 
un motiv de degringoladă. 
Compartimentul defensiv a lost 
primul care a cedat. Zamfir, 
Stanca, Cirstea și, mai ales. Iran, 
nu mai sint niște debutanti, iar 
lipsa lui CHteanu (accidentat la 
unul dintre antrenamente) nu 
poate constitui o scuză. Nici ac
cidentarea lui Cirstea (ciocnire in
voluntară cu Dănilă), care a ieșit 
din teren cind scorul era 4—0 nu 
p>ate fi un argument. De la pri
mirea primului gol. apărarea pi- 
teșteană nu mai știa, parcă, unde 
«e află ! Zamfir rezolva ce putea 
de unul singur, Cirstea, la fel, 
Stancu se afla mai mereu depar
te de ei. Bărbulescu respingea 
balonul unde se nimerea, iar 
Ivan se complica In pase „savan
te”. Cristian primea gol la fiecare 
șut pe spațiul porții și, de aici, 
nesiguranța lua proporții. încerca 
Dobrin să-i oalmeze, să mai o- 
prească iureșul gazdelor. Dar cu 
o floare...

Stat ani buni de cînd F.C. Ar
geș nu s-a mai aflat într-o pos
tură ca cea de la Iași ! Apărarea 
plteșteană parcă era o... parte
neră de antrenament, în timp ce 
jocul excelent al gazdelor se sol
da eu golurile devenite, parcă, 
un fapt firesc. Au ieșit atunci la 
Iveală, pe de o parte, excelenta 
organizare a formației locale (în- 
eepînd cu compartimentul defen
siv, unde plecările în atac nu 
erau hazardate, unde dublajul 
funcționa excelent), iar, pe de 
altă parte, dezorganizarea din ta
băra adversă. Și în prunul rînd 
a apărării. De obicei, în situații 
grele, o echipă îșl strînge rându
rile. La iași, într-o asemenea si
tuație, F. C. Argeș și le-a... des
făcut. Și urmarea s-a văzut. 
CIND SCĂPA DE BUTUFEI, 
FAZEKAS SE ÎNCURCA...

SINGUR
Cind s-au anunțat formațiile 

ka Tg. Mureș, un duel s-a im
pus din plecare : cel dintre Fa- 
zekaș, ajuns cîndva și în echipa 
națională, și Butufei, tânărul și 
necunoscutul fundaș stingă plo
ieștean despre care unii au a fir- 
mat, în toamnă, că va ajunge 
curînd în lotul reprezentativ. 
Duelul lor n-a avut clasica pe
rioadă de studiu. El a Început 
direct, cu prima minge. Un duel 
dștigat clar și repede de Faze- 
kaș, rapid și impetuos, irezistibil 
în majoritatea curselor sale. In 
fața unui asemenea iureș, Butu
fei s-a pierdut, a uitat parcă să 
mai fugă, a uitat parcă să mai 
deposedeze, ajungînd la un mo
ment dat groggy, în final mar
când chiar în propria poartă, cu 
capul. Fazekaș cel iute de picior 
a cîștigat, deci, detașat primul 
său duel al returului. Și totuși 
el n-a primit decît nota 7. „De 
ce numai 7 ?* s-ar putea întreba 
anumiți spectatori prezenți la 
meciul A.S.A. Petrolul.

Pentru că replica lui Butufei 
a fost modestă. Și, în special, 
pentru că Fazekaș s-a complicat 
singur in atîtea faze simple. Po
zițiile cîștigate prin recunoscu
tele sale pătrunderi au fost anu
late imediat prin driblinguri inu
tile și prin individualism. După 
ce a centrat ideal la primul gol 
(din păcate una dintre puținele 
centrări), Fazekaș a căutat in 
primul rînd să înscrie el, spec
taculos, după ce va face șah- 
mat naiva apărare prahoveană. Se 
știe. Fazekaș n-a marcat dumi
nică. Mai mult, interesul său per
sonal a privat echipa de pase si 
centrări excelente și, mai ales, 
de un gol sau două în. plus.

Puncte de vedere

a mai 
în fie- 
măsuri 
luat —

JOACA D£-A REGULAMENTUL!
Prin multe modificări mai 

trece regulamentul Cupei 
României ! Aproape în fie
care an se schimbă criteriile 
de calificare a echipelor pen
tru etapele următoare. în a- 
fara victoriei (singura preve
dere regulamentară ce nu 
poate fi înlocuită) au primat 
— în cazul în care egalitatea 
se menținea ’ ’
giri 
mai 
că...

De 
cis _ _______
1973—1974, a primat sistemul 
brevetat și de FJ.FA., al lo
viturilor din punctul de la 
11 m, un sistem mai apropiat 
de fotbal și care aducea me- 
erurilor și un plus de a trac- 
țiozitate. făcînd ca balanța să 
se încline de partea forma
țiilor mai bine pregătite fi
zic, mai stăpîne pe nervii lor, 
mai hotărîte, 
ficării plutind 
nulul pînă la 
minge.

Iată însă că 
ție, pe nesimțite, 
a revenit asupra bunei ho- 
tărîri luate anterior și a re
venit Ia sistemul vechi, z care nu 
știm să se mai practice In 
vreo țară în care se joacă 
fotbal, al calificării in caz 
de egalitate și după 120 mi
nute de joc — a echipei a- 
flată în deplasare ! Adică de 
ce, de pildă, să aibă echipele 
din Divizia A. PRIN REGULA
MENT. o sarcină mai ușoară 
în ;.l€“-imile Cupei Români
ei decît oponentele lor ? De 
ce să le faciliteze calificarea 
însăși F.R.F., prin amintitul 
text de regulament ? Conform 
acestuia, în etapa consumată 
a Cupei României, echipele 
oaspete atcau DOUA ȘANSE

(victorie șf egalitate) față de 
UNA (victorie) a echipei gaz
dă. iată deci o inechitate cre
ată direct de regulamentul de 
desfășurare a competiției în
tr-o întrecere care în lumea 
întreagă și-a cîștigat o bine
meritată faimă prin ace’ea că 
aduce față în față și le cre
ează condiții egale de parti
cipare, echipelor din catego
rii diferite și în care cea mai 
bună, in momentul meciului, 
se califică. Deci, de ce să fie 
facilitat drumul unora și în
greuiat, cu bună știință, al 
altora ? Sistemul de pînă a- 
cum, al executării penalty- 
urilor în caz de egalitate IN 
TOATE MECIURILE DE CU
PA, ni se pare cel mai echi
tabil.

Dar Cupa României 
adus în discuție — ca 
care ediție, pentru că 
de remediere nu s-au ___
și modul în care sînt expedi- . 
ate etapele finale ale întrece
rii. Intr-adevăr, pe parcursul 
a numai patru zile, de dumi
nică 18 iunie pînă miercuri 
21 iunie 1978 se vor consuma 
semifinalele și finala. Asta 
după ce, numai cu 3 zile îna
inte, cel puțin echipele din A 
abia vor încheia campionatul. 
Cind vor avea timp formați
ile calificate să se liniștească 
după campionat, să dispute 
imediat și semifinalele și fi
nala ? Mai pot ele să-și eta
leze calitățile care le-au adus 
In vârful piramidei ? Desigur 
că nu. Credem că între fi
nala Cupei și ultimul meci 
oficial disputat anterior tre
buie să existe un spațiu de 
cel puțin o săptămină, în care 
cele două protagoniste să se 
pregătească pentru importan
ta partidă care le așteaptă.

Mircea TUDORAN

ELOGIUL
LUI ANGELO NICULESCU

Antrenorul Politehnicii Timi
șoara, Angelo Niculescu, spunea 
uupâ meciul susținut împotriva 
lui F.C. Constanța : „Am venit 
să-i văd pe -«tinerii furioși* ai 
prietenului Gheorghe Ola, despre 
care s-a spus că au fost arti
zanii acelui 3—1, cu care ne În
vinseseră in tur, pe litoral. L-am 
văzut însă pe veteranul Anto
nescu. £ drept că au lipsit din 
echipa oaspete juniorii D. Zam
fir și Tararache, fenomen com
pensat, în economia jocului, de 

| indisponibilitatea celui în
forma jucător al meu, Roșea. 

| Dar restul ? Sîrguincioși, antre
nați, insă fără aplomb ofensiv.

I Antonescu in schimb, la 33 de 
ani, a cinstit cum se cuvine 

I banderola de căpitan de echipă.
Mobil, calm, cu plasament feri- 

I cit, cu acroșaj perfect și serviciu 
rafinat, el a ordonat' apărarea e- 

I chipei sale, presată uneori serios 
de fotbaliștii mei. Privindu-I, in- 

I cercam un sentiment contradic
toriu : mă xnihnea opoziția lui, 

i convertită multă vreme intr-un 
0—0 pe tabela de marcaj, ml 

I bucura Insă confirmarea selecțio
nării sale, clndva, In echipa na- 

I ționalâ, pe care eu însumi am 
Înfăptuit-o. In fond, de ce a fost 

I eliminat Antonescu dintre trico
lori ?“

BELDEANU, UN ATU 
1 SACRIFICAT ZADARNIC
I Fotbalist cu o 

acțiune, excelent 
ducătorul de joc 
iovene, Beldeanu, 
nică sarcina să-1 _
omul nr. 1 al Sportului studen
țesc, Rădulescu. „umbră” a tal 
Rădulescu pe tot terenul, Bel
deanu a reușit să-1 încurce de 
ctteva ori, dar In general șl-a 
irosit zadarnic eforturile, nere
ușind să-1 oprească să-și iacă 
jocul, hotărltor, în cele din ur
mă, în economia și decizia par
tidei. Așa se face că Bădulescu 
a jucat ceea ce se aștepta de la 
el, Iar Beldeanu nu a jucat ceea 
ce se putea aștepta de la el, e- 
ehipa craioveană fiind lipsită de 
un „creier de Joc“ care să-1 
ordoneze acțiunile, purtate ade
seori )a Întâmplare, în genul „fie
care de capul lui“.

După cum s-a văzut, sacrifi
carea lui Beldeanu a fost pe cit 
de scumpă, pe atît de zadarnică.

QUO VADIS, WINDT ?
în meciul cu Jiul, Windt a 

jucat 55 de minute, a primit un 
gol, echipa sa a obținut o pre
țioasă victorie cu 3—2 și, totuși, 
lui i-a fost acordată nota 4 | A- 
parent t surprinzătoare o astfel de 
apreciere, ea își găsește explica
ția nu numai in eroarea comisă 
de portarul reșițean în finalul 
întâlnirii, cînd acesta, scăpând din 
mină balonul, ca un simplu în
cepător, a permis) echipei adver
se reducerea scorului. Windt a 
fost notat cu 4 pentru că tot 
timpul cit a jucat a reprezentat 
un veritabil pericol pentru pro
pria -i poartă, prin ieșirile sale 
neinspirate, prin ezitările prelun
gite în cazurile în care se im
puneau intervenții prompte, prin 
repetate deficiențe de ordin teh
nic. De două ori în cursul jocu
lui, greșelile sale au fost corec
tate, în ultimă instanță, de Her- 
gane și Boțonea, iar în alte îm
prejurări l-au salvat șansa sau, 
mai bine zis, slăbiciunile atacan- 
ților adverși. Făcînd o legătură 
între evoluția lui Windt din re
centul meci cu Jiul cu aceea din 
partida de Cupă (0—4 cu U.TA.) 
și comportarea sa din ultima în
tâlnire a turului campionatului 
(0—4 cu Steaua la Reșița) — ca 
să nu mergem și mai departe — 
ne punem firesc întrebarea : Ce 
se întâmplă cu Mircea Windt ? 
Traversează o criză de formă 
mai prelungită sau pur și sim
plu nu justifică speranțele care 
s-au investit în el, grație cărora 
a ajuns la porțile naționalei ? 
Părerile sînt, deocamdată, îm
părțite, ceea ce ne face să cre
dem că nu este deloc ușor și, 
desigur, nici cazul de a da ver
dicte care s-a^r putea dovedi, mai 
tirziu, neconforme cu realitatea. 
Și aceasta cu atît mai mult cu 
cit adevăratul răspuns, la între
barea de mai sus, este în primul 
rînd la îndemîna lui Windt, care, 
la 21 de ani ai săi, trebuie să 
facă totul pentru a nu-i deza
măgi pe cei ce au crezut și con
tinuă să creadă în el.
ANTITEZE HUNEDORENE : 
GĂLAN - DEBUT PROMI
ȚĂTOR... ECONOMU - 
CARTONAȘ ROȘU ARA- 

TAT DE... TRIBUNE I
Duminică, în prima etapă a re

turului,, în „ll“-le Corvinulud Hu
nedoara- a apărut ca stoper de 
marcaj un jucător debutant. Nu
mele lui? Dumitru Gălan 
(1,82 m, 76 kg), născut la 22 no
iembrie 1954. Deși marcat de tra
cul debutului, ,,nr. 4“ din forma
ția hunedoreană s-a remarcat prin 
dîrzenie, disciplină tactică, ambi
ție, dăruire. Revenit de la Dacia
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— cînd 
tânără 
joci în 
la o 

din anul

și după prelun- 
calitatea de a fi 
(!), cînd faptul 

i deplasare (.’!). 
vreme, mai pre- 

competițional

suspansul cali- 
asupra stadio- 
ultimul șut în

la această edi- 
F.R. Fotbal

mare rază de 
tehnician, oon- 
al echipei cra- 
a avut dumi- 

marcheze pe

NU UITAȚI ! MIINE, 1 MAR- 
TJE 1978, se va desfășura TRAGE

REA EXTRAOR
DINARĂ PRO- 
NOEXPRES A 

VRȚIȘORULUI

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
FOTBAL face 
stabilite datele 

fizice și tehnice 
divizionari A 
București în zi- 
martie, conform 
cluburilor încâ

• FEDERAȚIA DE 
cunoscut că au fost 
de trecere a testelor 
de către fotbaliștii 
Ele vor avea ioc la 
lele de 28, 29 și 30 
planificării anunțata 
înainte de deschiderea sezonului ofi
cial. De asemenea, fo-rul de specia
litate anunță că și jucătorii din divi
zia secundă vor da aceleași teste, 
pe plan local, în fața unor comisii 
conduse de un împuternicit a! F.R.F. 
Tabelele cu rezultatele înregistrate 
trebuie sâ fie înaintate federației 
pînâ la 26 martie inclusiv.

• F. R. FOTBAL a convocat ieri la 
București o serie de jucători din Di
vizia A în vederea alcătuirii loturi
lor reprezentative A, olimpic și de 
tineret. Jucătorii vor fi supuși unor 
controale medicale, teste fizice și 
tehnice, urmînd ca miercuri sâ aibă 
loc și douâ triale. Au fost de ase
menea convoca ți și antrenori divizio
nari A. După cum s-a anunțat la 
timp, echipa de fotbal a României 
va susține un joc la 22 martie. Ia 
Istanbul, în cadrul Cupei Balcanice.

A DIVIZIONARA „B- I.C.I.M. BRA
ȘOV - PATRU VICTORII IN SIRIA. 
Zilele trecute s-a înapoiat din 
neul întreprins în Siria echipa 
Divizia „B" -
Kștii brașoveni 
jocuri încheiate cu tot atîtea victorii, 
lată rezultatele obținute : 4—2 (2-0) 
cu Sachel Tartous, 3—2 (1—0) cu
Wathby Horns, 3-1 (0-0) cu
Lattachia și 2-0 (1-0) cu
Homs. (C. GRUIA — coresp.)

• MIINE, LA TIMIȘOARA, 
AMICAL INTERNAȚIONAL, 
mul joc ol 
tîce Torpedo 
treprinde un 
noastră, va avea loc mîine, la 
șoana, în compania echipei de 
zia A Politehnica. Partida este 
gramată pe stadionul 1 Mai, de la 
ora 15.
• TOT MIINE, IN CAPITALA, va 

avea loc întîlnirea amicală dintre 
divizionara C Sirena și Dinamo Bucu
rești. întîlnirea este programată pe 
terenul Sirena, de la ora 15,30.
• GLORIA BUZĂU -------- ’ *

(0-0). Un reușit amical, 
la Buzău, ’
sâptâmîna trecuta, 
formații au terminat nedecis în Giu- 
lești. Și de data aceasta 
1—1 prin golurile înscrise 
Ies pentru bucureșteni, și 
tru gazde. (D. SOARE —

• F. C. BAIA MARE - ________
MOSCOVA 0-2 (0-1). Partida, desfă
șurată duminică, a fost urmărită de 
peste 8 000 de spectatori. Mai bine 
pregătiți fizic, 
obțin-ut victoria 
(1—0). Golurile

tur-
... ____ ___ de

I.C.I.M. Brașov. Fotba- 
au susținut patru

Tichrin 
Karanra

formației 4
Moscova, care 

turneu în

MECI 
Ulti- 

sovie- 
: în-

Divi- 
pro-

RAPID 1-1 
duminica, 

revanșa la întîlnirea de 
cînd cele douâ

meci rwl : 
de Barta- 
Stan pen- 
coresp.)
TORPEDO

jucătorii sovietici au 
cu scorul, de 2-0 

au fost marcate de 
Filatov și Petrenko.

• F. C. B RAI LA - VARTA POZNAN 
(POLONIA) 1-0 (0-0). In ciuda unui 
teren foarte greu, partida a fost de 
un bun nivel tehnic și spectacular. 
Victoria a revenit gazdelor cu 1—0 
(0-0), prin golul înscris de Traian, 
din lovitură de la 11 m.
• F.C.M. STEAGUL ROȘU BRAȘOV

- CHIMICA TIRNAVENI 4-1 0-1).
Au marcat : Pescaru (2), Popescu și 
Gheghe pentru brașoveni, respectiv 
Solomon. (G. LAROC — coresp.) ; 
C.S.M. SUCEAVA - VIITORUL VAS
LUI 4—0 (2—0). Au marcat losep. Bo
ghiu, Petrescu și Grosaru. (I. MIN- 
DRESCU - coresp.) ; AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI - PRAHOVA PLOIEȘTI 
1—2 (0—1). Au înscris : Nistor și Tu
dor pentru oaspeți și Sultănoiu pen
tru Autobuzul. (O. GUȚU — coresp.); 
GLORIA BISTRIȚA - „U“ CLUJ-NA
POCA 0-0 ; F. C. ȘOIMII SIBIU - 
DACIA ORAȘTIE 1-0 (1-0). Unicul 
gol a fost marcat de Muscă. (Gh. 
TOPIRCEANU - coresp.) : GAZ ME
TAN MEDIAȘ - METALURGISTUL CU- 
GIR 2-1 (1-0). Au marcat : Dulău
și Moraru pentru învingători, respec
tiv Sava. (Z. RIȘNOVEANU - co
resp.) ; F.C.M. GALAȚI - METALUL 
BUCUREȘTI 3-2 (2-0). Oblemenco
(2) și Cramer au înscris pentru go- 
lățeni, Dumitrescu și Șumulanschi 
pentru metalurgiști. (D. ALDEA — 
coresp.) ; ELECTROPUTERE CRAIOVA
- MINERUL LUPENI 4-0 (1-0). Golu
rile au fost înscrise de Orbuleț
(3) și Palea (din 11 m). (T. COSTIN
- coresp.) ; VULTURII TEXTILA LU
GOJ - C.F.R. TIMIȘOARA 3-1 CI—0). 
Au marcat : Foaie, Frîncu și Marin- 
can (din 11 m) de la gazde, res
pectiv Crîngașu. (I. OLARU — co
resp.) ; ROVA ROȘIORII DE VEDE - 
PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
1—1 (1—1), Au înscris Duță de la
gazde și Marica de la oaspeți. (T. 
NEGULESCU — coresp.) ; CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ - VIITORUL VASLUI 
7-0 (5—0). Au marcat : Giroveanu
(3), Nițâ (2), Rusu și Mironaș. (C- 
RUSU - coresp.) ; OLTUL SF. 
GHEORGHE - MINERUL BALAN 4-1 
(3—0). Au înscris : Antal, Soveja (2) 
și Biszok, respectiv Ciorceri. (Gh. 
BRIOTA - coresp.) ; MINERUL BAIA 
SPRIE - VICTORIA CĂREI 4-1 
(3—1). Meciul s-a disputat la 
Baia Mare. Au marcat : S.
Popa (2) și Aidcescii (2) pentru 
Minerul, respectiv Goia. (V. SĂSA- 
RANU — coresp.) ; CELULOZA CĂLĂ
RAȘI - ELECTRONICA BUCUREȘTI 
0—2 (0—1). A înscris Secu ,(2). (N.
CONSTANTINESCU - coresp.) : PRO
GRESUL CORABIA - CHIMIA TR. 
MĂGURELE 1—0 (0—0). A marcat
Șolbă. (N. GHEȚOIU — coresp.) ; 
MINERUL BAIȚA - OAȘUL NE
GREȘTI 1—0 (1—0). A marcat Sabăii ; 
MINERUL ILBA - BRADUL VIȘEUL DE 
SUS 0-1 (0-1) ; S!RENA - F.C.M.
GIURGIU 2-1 (0-0).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Se acordă :
• Autoturisme „Dacia 1300“.
© Excursii peste hotare :
• Cîștiguri în bani
Iată avantajele acestei trageri :

Se efectuează 13 extrageri în 4 
faze.

Se extrag în total 72 de numere.
Cîștigurile de la faza a IlI-a 

— suplimentară — se suportă din 
fondul special al sistemului 
Pronoexpres.
CÎȘTIGURILE tragerii prono
expres DIN 22 FEBRUARIE 1978

Categoria 1 : 3 variante 25% au
toturism „Dacia 1300“ ; cat. 2 : 
7 variante 25% a 9.662 lei ; cat. 
3 : 23 a 2.941 lei ; cat. 4 : 99 a 
683 led ; cat. 5 : 273,25 a 248 lei ; 
cat. 6 : 7.401,25 a 40 lei ; cât. 7 : 
229 a 200 lei ; cat. 8 : 3.794,50 a 
40 lei.

Report categoria 1 : 169.442 lei.
Autoturismele „Dacia 1300“ au 

fost obținute de DRUGA DUMI
TRU din Deva, PATRAȘCU STE- 
LIANA din Ploiești și NEAGU 
ION din Rîmnicu Vîlcea,



FORMAȚII DE HOCHEI ROMANEȘTI, »

PESTE HOTARE Corespondenta din Buenos Aires PARTIDE ATRACTIVE
La Weisswasser in R. D. 

Germană s-a disputat cel 
de al doilea meci de hochei 
dintre selecționatele de ju
niori ale României și R. D. 
Germane. Mult mai echilibrat 
decît primul, acest joc s-a 
terminat tot cu un succes al 
tinerilor hocheiști din R. D. 
Germană, dar numai după ce

au fost conduși timp de două 
reprize. Scor final : 3—1 (0—0, 
0—1, 3—0) pentru R. D. Ger
mană.

Selecționata secundă a țării 
noastre a evoluat ‘ _
compania primei 
tive a Bulgariei 
fost întrecută cu 
1—0, 0—2).

la Sofia în 
reprezen fa
de care a 
3—4 (2—2,

LOTUL ARGENTINEI S-A REUNIT
MAR DEL PLATA SUB SEMNUL C. M.

6 meciuri internaționale de verificare, printre care ji cel cu România, 
de la 5 aprilie

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1) Confecției 11—10... Au mar-

Grigoraș 7, Negru 1, Sere-

In sferturile

DE FINALĂ ALE
CUPELOR EUROPENE

nat în atac și preciziei șuturilor 
de la distanță.

Au înscris : Sasu 8. Hrivnak 
4, Mihai 2, Anghel 2, Iacob 2, 
Tomanicska 1, Bartha 1 și Feher 
1
Discă 6, 
Stamatin 
teanu 1 
tea. Au 
mandi și

Adevărat derby, meciul Con
fecția — Rapid s-a încheiat cu 
un just rezultat de egalitate 
11—11 (4—6). în min. 44, Rapid 
conducea cu 10—9, dar în min. 
45 balanța se înclina in favoa-

pentru Constructorul și 
Balici 3, Mecana 2, 
1, Fărăoanu 1 și Mun- 
— pentru Universita- 
arbitrat bine R. I»- 
Tr. Ene (Buzău).

rea
cat _ . _
dine 1, Țopirlan 1 si Constan- 
tinescu 1 — pentru Confecția, 
Alexandrescn 3, Weber 3, Sti- 
nișel 2, Oancea 2 și Dobre 1 
— pentru Rapid. Au condus bi
ne P. Rad vani (Cluj-Napoca) 
și M. Grebenișan (Tg. Mureș).

eoresp.

I con- 
p. ur- 
Știința

C. GRUIA —
★

Ia clasamentul seriei 
duce U. Timișoara eu 4 
mată de Progresul 2 p.
Bacău I p și U. Cluj-Napoca 
1 p, iar în cel al seriei a H-a 
Constructorul Baia Mare * p, 
urmată de Rapid 3 p. Confecția 
1 p și Universitatea Iași 0 p.

REZULTATELE DE IERI. Seria I (Deva) : Universitatea Ti
mișoara — Știința Bacău 13—18 (6—6) ; Progresul București — 
Universitatea Cluj-Napoca ÎS—12 (14—6). Seria a n-a (Brașov): 
Constructorul Baia Mare — Universitatea Iași 21—14 (16—7) ; 
Confecția București — Rapid București 11—11 (4—6).

programul DE MUNE. Astăzi este ti de pauză. Semifinalele 
„Cupei României» la handbal feminin se încheie mîtoe eu ur
mătoarele meciuri : Seria I (Deva) : Progresul București — 
știința Bacău și Universitatea Timișoara — Universitatea Cluj- 
Napoca. seria a n-a (Brașov) : Confecția București — Univer
sitatea Iași și Constructorul Baia Mare — Rapid București. 
In ambele serii primul meci începe la ora 17,36, Iar eel de M 
doilea la ora 18,40.

Campania finali tn vederea 
pregătirii echipei țării gazdă a 
Mundlalulul '78 a început la ÎS 
februarie, la Mar del Plata, unda 
s-au reunit, pentru un stagiu 
care va dura ptni In preajma 
debutului C.M., cei 24 de fuci- 
tori selecționați de directorul teh
nic Cesar Luis Menotti. laid lista 
acestora : FilloL Baley, La Volpe, 
PasareUa, Luque, Ortiz, Ardlles, 
Housemann. Pagnanlnl, Hugo Al
ves, Larrosa, Galva, Bertonl, Kil
ler, Villa. Capurron. Olguin, Bot- 
tanlz, Valencia. Bravo, Oviedo, 
Maradona. Tarantinl și Gallego. 
După cum se vede lipsesc cei 
trei eunoscuți internaționali care 
evoluează peste hotare. Piazza. 
Wolff fi Kempes, despre care 
Menotti < declarat ci nu inten
ționează sd-l includă pe lista 
pentru Mundial daci nu se vor 
putea încadra lotului pini la U 
martie. ..Nici un jucător care 
nu efectuează pregătirile cu În
tregul lot nu va apare sub culo
rile Argentinei la campionatul 
mondial" — a precizat et.

Lotul Arpeniinei va rimtne la 
Mar del Plata o lund și jumătate, 
antrertind-i-se pe terenul clubu
lui Kimberley (trei ședința ritai- 
ee), dupd 1 aprilie stabilindu-M 
cartierul general ta 'undați* Sai- 
oafort, aflată ta 4» km nord-vest 
de Buenos Aires. Stagiul de pre- 
găsire este augmentat eu sase 
partide inte-r.iționale de verifi
care. după urmitomA program : 
4 martie, eu Uruguay, la Mar 
dat Plata : M martie cu Brazda. 
Se Buenos Aires sau Mar dat

Plata (returul fuctndu-se la 23 
martia, la Rio de Janeiro) ; la 
2* martia ca Bulgaria, 5 aprilie 
as Rom&nla 12 aprilie eu 
Portugalia, toate trei la Buenos 
Aires. S-ar putea ea acestora si 
li se alăture tnci două mestiuri, 
cu Țara Galilor ți Cehoslovacia, 
pentru ea densitatea programu
lui să constituie un trial efectiv 
pentru Menotti care a și declarat 
că nu-1 interesează rezultatele, el 
concltrzJile, ei apellnd de aceea 
la parteneri de Joc puternici.

Boztndst-M pe rezultatele anu
lui 19TT (din I* meciuri disputa
te — eu Ungaria, Iran, Polonia, 
RJ. Germania, Anglia, Scoția, 
Franța, Iugoslavia, R.D. Germani 
yt Real Madrid — Argentina a 
ctțttgat 4, termintiid 1 la egali
tate), directorul tehnic al echipei 
s-a declarat optimist tn perspec
tiva ,,mondialelor". „Am dovedit 
că pe plan fizic nu mal este o 
mare diferență intre echipele eu
ropene șl noi — a precizat Me
notti. Slnt sațfsfăcut că pentru 
prima dată am la dispoziție se- 
lecțlonabilll un timp de aproape 
patru luni, ceea ce tml permite 
să formez o echipă capabilă să 
lupte de 
sar care 
definitivă 
nlea tn 
mal acei 
cea mal

la egal cu orice adver- 
vlzează titlul. Formula 
a echipei o voi comu- 

ltma mal, alegînd nu- 
jucătorl care vor fi în 
bună condiție fizică".

JORGE BASTIA

CAMPIONATE • MECIURI AMICALE I
I
„CUPA DE CRISTAL» LA ATLETISM I

/.
fruntași, calitatea pregătirilor, 
nu s-au ridicat în acest an la 
cotele exigențelor marii perfor
manțe internaționale, ale sar
cinilor care reies, în această 
privință, din documentele miș
cării sportive, în special din 
Programul privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport pe perioada 1976—1980 și 
pregătirea sportivilor români in 
vederea participării la Jocurile 
Olimpice din 1980. Prea puținele 
excepții pe care ni le-a oferit 
„Cupa de cristal" nu fac altce
va decit să confirme criza de 
valori autentice pe care o tra
versează atletismul nostru, dar 
și faptul că în perspectiva ime
diată nu se întrevăd posibili
tăți de recîștigare a unor pozi
ții de frunte pe care le-a deți
nut nu de mult această disci
plină.

(Urmare din pag. 1) Am arătat și cu alte prilejuri 
importanța deosebită a anului 
competițional 1978. Șl iată că. 
tocmai acum, treburile nu merg 
cum ar trebui ! Pentru ca, a- 
cum, in ceasul al... 11-lea, să 
se îndrepte ceea ce se mai poa
te îndrepta pentru concursurile 
din vară, antrenorii — și alături 
de ei, 
burilor 
trebuie 
optică, 
foarte 
marea 
firește.

(et

More

i

înșiși conducătorii do- 
noistre sportive ! —

si faci o schimbare de 
de atitudine, de multe, 
-multe grade ! Astăzi, 
performanță spre care, 

tind și atleții noștri 
fruntași nu 
altfel decit 
traordinară. 
tism". așa 
secretarul 
antrenorul 
Zimbreșteanu. Or, așa cum lu
crează foarte mulți dintre atleți 
(rezultatele o atestă !), marea 
performanță le va fi, pur și 
simplu, inabordabilă !

Situația, așa cum se prezintă, 
trebuie grabnic luati in consi
derare și tot atit de neintirziat 
trebuie si se treaci la măsuri. 
Timpul nu așteaptă deloc !

poate fi obținuți 
printr-o munci ex- 
aproape cu „fana- 
cum se exprima 

federației noastre, 
emerit Gheorghe

UNG.VILLA (et. 22) : Vasas —
Bekâscsai» î—2 ; Honv« — 3ze-
gbedin 4—6 ; Szombathely —
UJpești Dozs* 1—1 : -Dunaujvăro»
— M.T.K. 1—2; Diâsgyăr —
Ferencvăros 2—8. Clasament • 
L Honvăd II p ; 2. Ujpesti Dozsa 
31 p, 3. M.T.K. 31 p.

SPANIA (et. 22) : Athletic
Bilbao — Burgos 1—1 ; Real Ma
drid — Gijon 3—2 ; Salamanca
— Valencia a—1 ; Cadiz — Atle
tico Madrid 2—1 ; Santander —

Barcelona 0—0. Clasament : 
Madrid 33 p ; 2. C.F. Bar- 
2s p ; 3. Athletic Bilbao

c.r.
L Real 
celona 
27 p.

3.

Marrakech, selecționata 
a învins cu 3—2 (2—1) 
Marocului. Au marcat

• La 
U.R.S.S.
formația
Blohin (mln. 15), Konkov (min. 
36) și Cesnokov (min. 71), res
pectiv Serif (mln 6) și Artlal 
(min. 74) din 11 m.

1

Pe agenda iubitorilor de fot
bal figurează desigur $1 memo
rii* din sferturile de finală al* 
cupelor europene, programate J* 
1 martie (tur) și 1S marți* 
(retur). La ordinea zilei ded, pri
ma manșă.

tn Cupa campionilor europeni, 
capul de afiș îl deține, firește, 
meciul dintre Ajax Amsterdam 
șl Juventus Torino, ambele din 
plutonul fruntaș In campionatele 
țărilor respective. Echilibrată M 
anunță întâlnirea dintre F.C. Bru
ges șl Atletico Madrid, In timp 
ce Borussia MSnchengladbach (ta 
meciul cu S.W. Innsbruck) șt 
F.C, Liverpool (cu Benfica) se 
anunță favorite.

In Cupa cupelor, prima șansă • 
au Twente Enschede (cu danezii 
do la Velje) șl Anderlecht (cu 
F.C. Porto), In timp ce celelalte 
două jocuri (Austria Viena — 
Hajduk Split șl Betis Sevilla — 
Dinamo Moscova) ‘ 
oricărui rezultat.

în fine. In Cupa 
tracht Frankfurt 
misiunea cea mal 
elvețienilor de la 
Celelalte Jocuri prezintă o »- 
tracțle deosebită : C.F. Barcelona 
sau Aston Villa, Eindhoven sau 
F.C. Magdeburg, Bastia sau F. C. 
Cari Zelss Jena T

slnt deschis*

U.E.F.A., Ein- 
pare a avea 

facilă în fața 
Grasshoppers.

PENTRU EIECARE GOI, ON PAHAR Dl VICIU

și doc* _a 
GtexwJ « *■ 

oc*c *dițl« 
xxituU <o- 

pufi* d*cft

ÎN LOC DE

• • • a
în prima ligă ta 357. 
Marele absent din e- 
chipa Angliei la World 
Cup’66, cînd elevii lui 
AW Ramsey au dobîn- 
dlt titlul 
cesta 
Greaves 
cele 57 
culorile
44 de goluri. Dar 

" ” ce
gol

Cuțx oU ca.-rpiooMor 
•uropani. ho*
temoț ionol ut Rjyw. • 
fost sârbătortt peabw 
c.l d« al 3004aa meci 
susținut la campionat, 
din cor* numai Io 
AC Milan (al cănsl 
căpitan vfcepc*-
țed'mte est.) 474, e- 
chipă pentru core a 
înscris 128 d* goturt.

Reîntorcunchrae o- 
easă, Jimmy Greaves 
a evoluat k> Totten
ham Hotspur, West 
Ham United. In dece
niul care a armat plnă 
la retragerea din ac
tivitatea competiflo- 
nald rotunftrsdu-yl ci
fra golurilor Inserts*

suprem (a- 
nu-l ag rea),
a insert* kt 
apariții sub 
rep rezentativel 

_ ‘ ‘ ~ P®
măswă ce apetitul 
pentra gol scădea, 
creștea cel pentru bău
turile alcoolice. ȘT de- 
griogolada sportivă s-a 
transformat curîrid în 
degringolada mo rolă, 
fostul răsfățat al 
fans-Hor ojungînd să 
consume pe zi — după 
propria sa declarație, 
publicată ' ’ ’
„Sunday 
cel puțin 
vodcă șl 
sticle cu 
fiecare gol care 
jalonat cariera, 
pahar de viciu. Re
cent, internat pentru 
o cură de dezelcooli- 
zare de 3 săptămâni, 
Jimmy Greaves a fu
git din spital.

Longevitatea sportivă 
este, in primul rînd, o 
fibră morală rezisten
tă la tentațiile gloriei 
sportive.

Paul SLÂVESCU

de zionW
People" - 

o sticlă de 
o duzină de 
bere. Pentru 

l-o
on
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MECIURI DE SALĂ

STOCKHOLM, 27 (Agerpres). 
— Campionatul mondial mascu
lin de patinaj viteză (multia- 
tlon) s-a încheiat la Goteborg 
cu victoria sportivului american 
Eric Heiden — 169,016 puncte, 
urmat în clasamentul final de 
Jan-Egil Storholt (Norvegia) — 
170,346 puncte și Serghei Mar- 
ciuk (U.R.S.S.) — 171,144 punc
te.

Ultima probă a competiției, 
cea de 10 000 m, a revenit pa
tinatorului norvegian StenSten- 
sen, cronometrat cu timpul de 
15:06,57.

La

TURNEUL DE BOX 
„CARDIN ’78"

HAVANA (Agerpres). — 
Havana a luat sfîrșit turneul 
internațional de box „Cardin 
78“. Cu excepția categoriei se- 
miușoară (60 kg), toate medali
ile de aur au fost cucerite de 
pugiliștii cubanezi. Iată numele 
învingătorilor, în ordinea cate
goriilor : Jorje Hernandez, Sa
muel Belford, Adolfo Horta, 
Angel Herrera, Jose Garcia 
(Venezuela), Andres Aldama, 
Gregorio Jorrin, Ezequiel Blan
co, Jose Gomez, Sixto Soria, 
Teofilo Stevenson și Angel 
Milian (ultimii doi boxeri au 
împărțit primul loc la categ. 
grea, unde n-a mai avut loc fi
nala).

TURNEUL DE ȘAH DE LA TORREMOLINOS
MADRID, 27 (Agerpres). — 

Turneul de șah de la Torremo- 
linos (Spania) 
de maestrul spaniol 
Bellon, care a 
puncte din 11 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Javier Sanz (Spania), Ulf An
dersson (Suedia) — cite 71/, p, 
James Tarj an (S.U.A) — 7 p.

a fost ciștigat 
Manuel 

totalizat 8'/i 
posibile.

Grazyna

ATLETISM • La campionatele 
de sală ale Cehoslovaciei, dispu
tate la Jablonec, Helena Fibln- 
gerova a realizat cea mal bună 
performanță mondială 
acoperit la greutate :
• In campionatele de sală ale 
Poloniei, la Zabrze,
Rabsztyn a stabilit cea mal bună 
performanță mondială a sezonu
lui în proba de 60 m garduri : 
8,05. Wszola a ciștigat sări
tura în înălțime cu 2,20 m. Iar 
Komar a aruncat greutatea la 
20,08 m.

BOX • La Memphis (Tennesse) 
intllnirea dintre echipele de a- 
matorl ale S.U.A. și Iugoslaviei 
s-a încheiat cu victoria gazdelor 
cu 8—3. La cat. mljlocie-mlcă, 
Clinton Jackson l-a învins prin 
K.O. ta prima repriză pe Jaftid. 
La cat. semiușoară, Johnny 
Bumphus a dispus la puncte de 
Ace Rusevskl.

CICLISM • Desfășurat la 
Stuttgart, campionatul european 
de ciclocros pentru juniori a fost 
cîștigat de sportivul cehoslovac 
Karel Selek. învingătorul a par- 

pe teren
21,26 m

Manuel Rivas (Spania) — 6‘/5 p, 
Mircea Pavlov (România) — 6 p, 
Leo Piasetzky (Canada) — 5Vz 
p, Mark Diensen (S.U.A) și 
Mato Damianovici (Iugoslavia) 
— cite 5 p. Rezultate înregis
trate in ultima rundă : Damia
novici — Durao 1—0 ; Bellon — 
Pavlov 1—0 ; Sanz — Ruiz 1—0 ; 
Andersson — Tarj an l/j—•/,.

curs traseul In lungime de 17 km 
tn 58 :J7, fund urmat de vest- 
germanul Lothar Kinas.

HANDBAL • La Praga, ta 
meci tur pentru sferturile de 
finală ale C.C.E. — masculin — 
echipa locală Dukla a terminat 
la egalitate : 22—22 (13—12) eu
formația S.C. Magdeburg. In ca-

TELEX • TELEX
drul aceleiași competiții, HonvGd 
Budapesta a întrecut pe teren 
propriu cu 24—20 (11—11), for
mația vest-germană Dankersen.

HOCHEI • Continuîndu-și pre
gătirile pentru campionatul mon
dial (grupa B), care se va des
fășura la Belgrad între 17 și 26 
martie, reprezentativa Poloniei a 
susținut la Varșovia un nou joc 
de verificare în compania selec
ționatei secunde a Cehoslovaciei. 
De data aceasta, victoria a re
venit hocheiștilor polonezi cu 
scorul de 7—3 (4—0. 1—2. 2—1).
în primul meci, disputat cu două 
zile în urmă, echipa Cehoslova-

Campionatul U.R.S.S. din a- 
cest an va Începe la 8 aprilie și 
se va încheia în octombrie. Din 
liga superioară va retrograda o 
echipă și vor promova trei, ast
fel numărul formațiilor care vor 
activa în campionatul din 1979 
va fi de 18.

în această perioadă, echipele 
din primul eșalon al campiona
tului sovietic participă la un’ 
turneu de sală organizat de re-

clei clștigase cu scorul de 5—3.
SCHI * In „Cupa Europei" ta 

Boroveț (Bulgaria), proba mas
culini de slalom special a reve
nit italianului Leonardo David, 
urmat de polonezul Jan Bachle- 
da. Campionul bulgar Petar Po- 
panghelov, învingător In proba 
de slalom uriaș, a ratat o pogr- 

tă 91 a abandonat. în clasamen
tul general conduce Silvano 
Meii (Italia) 110 p.

ȘAH • In localitatea iugoslavă 
Bugoino a început un turneu, la 
care participă 16 mari maeștri 
șl maeștri din 9 țări. In prima 
rundă Anatoli Karpov l-a învins 
pe Bent Larsen, Liubojevici pe 
Spasski, Timman pe Bukici, iar 
Hort a cîștigat la Hubner. Au 
fost consemnate remize în parti
dele Balașov — Portisch, Ivkov 
— Miles, G li g oriei — Byrne și 
Tal — Vukici.

TENIS • Au luat sfîrșit între
cerile turneului de la Ocean City 

vista „Nedelia". Formațiile evo
luează în două grupe, la Mosco
va și Leningrad, pe terenuri de 
dimensiuni normale și cu gazon 
artificial, în Palatul sporturilor 
din cele două orașe.

Întrucît meciurile se joacă, 
practic, cu porțile închise — 
deoarece dimensiunile terenului 
au redus numărul locurilor pen
tru spectatori — toate partidele 
sînt transmise la televiziune.

(Maryiand). Proba de dublu a 
fost cîștigată de cuplul Ilie Năs- 
tase — Vitas Gerulaitis, care a 
învins în finală cu 7—5, 4—6, 7—6 
perechea Balăzs Taroczy — Ze- 
liko Franulovici. în finala pro
bei de simplu : Taroczy — Moore : 
3—4, 6—4 • Meciul dintre echi
pele Australiei și Noii Zeelande. 
contând ca finală a zonei asiatice 
a „Cupei Davis“, s-a încheiat la 
Adelaida cu 4—0 în favoarea gaz
delor (ultima partidă nu s-a mal 
disputat). în ultima zi John Ale
xander l-a învins cu 8—10, 16— 
14, 6—1, 9—7 pe Chris Lewis • 
Jimmy Connors a terminat în
vingător în turneul de la Denver 
(Colorado), în finala căruia l-a 
întrecut cu 6—2, 7—6 pe compa
triotul său Stan Smith • Turneul 
feminin de la Detroit a fost 
tigat de Martina Navratilova, 
care a dispus în finală cu 6—2. 
6—2 de Dianne Fromhoitz • La 
Tel Aviv s-a disputat medul din
tre echipele de tineret ale Israe
lului șl Suediei. Oaspeții au ter
minat învingători cu scorul de 
11—3.
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